
 “Bare” Campsite Program 

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿਆਨ ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿੁਝ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾ ਵਾਿੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਿ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਿਾ ਸਟਾਫ 

ਿੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਿਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿਾ ਹੈ: ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ। 

The “Bare” Campsite Program 

 

ਇਿੱਥੇ ਿੈਂਕਪੰਿ ਿਰਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਜਹੜੇ ਆਪਣ ੇਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ `ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਕਰਿੱ ਛ 
(ਬੀਅਰਜ਼), ਬਾਘ (ਿੁਿਰਜ਼), ਬਕਘਆੜ (ਵੁਲਵਜ਼), ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਿਨ ਬਕਘਆੜ (ਿਾਇਓਟਸ) ਅਤੇ ਿੂਸਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਿਿ ੇਹਨ।   

ਿੈਂਪਸਾਈਟ ਨੰੂ ਕਿਵੇਂ "ਸਾਫ" ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੈ।   

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਜੀਵਤ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਆਪ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਰਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ  The "Bare" Campsite 

program ਲਾਿੂ ਹੈ।   

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਿਈੋ ਵੀ ਜੰਿਲੀ ਜੀਵਨ ਆਿਰਸ਼ਿਾਂ ਿਿੀ ਵੀ ਅਣਿੇਖੀਆਂ ਨਾ ਰਕਹਣ। ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਰਹੋ ਅਤ ੇਸਾਡ ੇਿੌਮੀ ਪਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਸਜੀਵ ਅਤ ੇ
ਆਪਣ ੇਆਪ ਕਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਰਿੱਖਣ ਕਵਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿਰੋ। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਿੈਂਪਸਾਈਟ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰਿੱ ਖੋ।    

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਿੈਂਕਪੰਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੋ: 
ਜਿੋਂ ਵਰਤ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਭੋਜਨ-ਸਬੰਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਿ ਸਖ਼ਤ ਪਾਕਸਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਿੇ ਭੰਡਾਰ ਲਾਿਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸਟੋਰ 

ਿਰੋ। 

 

ਇਹ ਪਾਕਲਸੀ ਲਾਿੂ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀਆ,ਂ ਰਾਤ ਨੰੂ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸ ੇਵੀ 
ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਸੰਭਾਕਲਆ ਹ।ੈ 



 “Bare” Campsite Program 

 

ਿੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਜਸ ਿੀ ਿੋਈ ਸਿੰੁਿ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ `ਤ ੇਜੰਿਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਿਰਸ਼ਤ ਿਰ ਸਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾ 
ਸਿਿੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿੈਂਪਸਾਈਟ `ਤੇ ਇਹ ੋਕਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਿੀ ਵੀ ਅਣਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਰਕਹਣ ਕਿਓ: 
ਿੂਲਰਜ਼ - ਭਰੇ/ਜਾਂ ਖਾਲੀ 

ਭੋਜਨ - ਖੁਿੱ ਲਹੇ/ਬੰਿ  

ਿਾਰਬੇਜ/ਰੈਕਪੰਿਜ਼ (ਵਲਹੇਟ)ੇ 

ਪਲੇਟਾਂ/ਬਰਤਨ  

ਪੈਟਸ ਿਾ ਭੋਜਨ/ਬੌਲਜ਼  

ਬੋਤਲਾਂ/ਡਿੱਬ ੇ
ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਿ - ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁਿੱ ਥਪੇਸਟ, ਮੋਮਬਿੱ ਤੀਆਂ, ਕਸਿੱ ਟਰੋਨੇਲਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ 

ਟੈਂਟ ਟਰੇਲਰਜ਼ ਕਰਿੱ ਛ ਤੋਂ ਮੁਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੈਂਪਸਾਈਟ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ... 

 

ਜਿੋਂ ਲੋਿ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਬਾਹਰ ਛਿੱ ਡ ਕਿੰਿੇ ਹਨ, ਕਰਿੱ ਛ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਮਨੁਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨੰੂ ਿਵਾ ਕਿੰਿੇ ਹਨ। ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਜਿੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ 
ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਭੋਜਨ ਿੀ ਆਿਤ ਪੈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਕਲਿ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਿਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।  ਇਿੱ ਿ 

ਿੈਂਪਸਾਈਟ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰਿੱ ਖਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ "ਸਮਿੱ ਕਸਆ" ਜਾਨਵਰ ਪੈਿਾ ਅਤੇ ਬਰਬਾਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਕਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਿ ਮਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਕਮਿਾ ਕਨਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰ ਿੇ 
ਹੋ। 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਿੈਂਪਰਜ਼ ਿੋਈ ਇਹੋ ਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਛਿੱ ਡਿੇ ਨਹੀਂ ਿਏ ਜੋ ਜੰਿਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਆਿਰਸ਼ਿ ਿਰ ਸਿਿੀ ਹੈ,  ਸਟਾਫ ਿੈਂਪਿਰਾਊਂਡ 

ਕਵਿੱ ਚ ਿਸ਼ਤ ਿਰਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ `ਤ ੇਵਾਪਸ ਆਉਂਿੇ ਹੋ ਅਤ ੇਪਤਾ ਲਿੱ ਿਿਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੰੁਮ ਹਨ, ਪਾਰਿ ਸਟਾਫ ਵਿੱਲੋਂ ਕਿਿੱ ਤੀਆ ਂ

ਹਿਾਇਤਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਿਰੋ। 
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ਿੈਂਪਰਜ਼ ਕਜਹੜੇ the “Bare” Campsite program ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰਿੇ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਿੈਂਕਪੰਿ ਪਰਕਮਟ ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੀਫੰਡ ਿੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਹੋ 
ਸਿਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਨੇੈਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਿਸ ਐਿਟ ਅਤੇ ਰੈਿੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਤਕਹਤ ਚਾਰਜ ਹ ੋਸਿਿ ੇਹਨ। 

ਇਿੱਿ ਇਿੋਕਸਸਟਮ (ਵਾਤਾਵਰਨਿ ਪਰਬੰਿ) ਨੰੂ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨਾ - ਤਸੁੀਂ ਜੰਿਲੀ ਜੀਵਨ ਿੀ ਵਿੱ ਸੋਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿੈਂਕਪੰਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ 

ਆਪਣ ੇਆਲੇ-ਿੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚਤੇ ਰਹੇ, ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਵਲੇੇ, ਜਾਂ ਸੰਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੇ ਖਤੇਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ। ਿਈੋ ਜਾਨਵਰ ਕਜਹੜਾ 
ਆਪਣ ੇਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣ ਕਵਿੱਚ ਰੁਿੱ ਝਾ ਹਇੋਆ ਹੈ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਿਰਨਾ ਬਹਤੁ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਿ ਹ ੋਸਿਿਾ ਹੈ! ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਇਸ 

ਇਿੋਕਸਸਟਮ ਿੇ ਹਰ ਕਹਿੱ ਸੇ `ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਿੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਿਾਿਰ-ਕਚਿੱ ਤ ਆਪਣੇ ਿਿੁਰਤੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਚਾਰੇ ਿੀ ਭਾਲ ਿਰਨ ਿੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਿੀ ਕਵਿੱਚ ਬਚ ੇਰਕਹਣ ਲਈ ਿਾਫੀ ਚਰਬੀ ਿਰਕਹਣ ਿਰ ਸਿਣ। ਿੈਂਪਸਾਈਟ ਨੰੂ "ਸਾਫ" ਰਿੱ ਖਿੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਿੁਝ ਖਾਣ ਨੰੂ 
ਨਾ ਿੇਿ ੇਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਠਨ ਲੈਂਡਸਿੇਪ (ਭੂਕਿਰਸ਼) ਕਵਿੱ ਚ ਬਚ ੇਰਕਹਣ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹੋ।   

ਪੈਟਸ ਿੇ ਮਾਲਿਾਂ ਿੇ ਕਿਆਨ ਲਈ! 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਹਰ ਵਿਤ ਪਟਾ ਪਾਿ ੇਰਿੱ ਖੋ। ਪੈਟਸ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਖੁਿੱ ਲਹੇ  ਨਾ ਛਿੱ ਡੋ – ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ। ਉਹ ਮਾਸਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 
ਨੰੂ ਆਿਰਸ਼ਤ ਿਰ ਸਿਿ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ।     

ਜੰਿਲੀ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿੇਖਣਾ - ਸੁਕਰਿੱ ਖਆ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਬਿ!  

ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ੇਵੀ ਵਿਤ ਜੰਿਲੀ ਜੀਵ ਨਾਲ ਮੁਿਾਬਲਾ ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ। ਸਾਵਿਾਨ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਿੀ ਪਹੰੁਚ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾ ਰਕਹਣ ਕਿਉ। 
ਜਿੋਂ ਜੰਿਲੀ ਜੀਵ ਿੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਿ ਰਿੱ ਖੋ: 
• ਸਭ ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਿ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਇਿੱ ਿ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਸਿਾ ਬਾਰਾਂਕਸੰਿਾ ਵੀ ਕਿਸ ੇਆਿਮੀ ਨੰੂ ਿੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸਿੱ ਟ ਮਾਰ ਸਿਿਾ ਹੈ। 
• ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਆਿਾਰ ਤੋਂ ਬਪੇਰਵਾਹ ਹੋਿੇ, ਿਿੀ ਵੀ ਜੰਿਲੀਜੀਵ ਿ ੇਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਉ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਿਉ। 
• ਹਰ ਵਿਤ ਵੇਖਣ ਿਾ ਇਿੱ ਿ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਫਾਸਲਾ ਰਿੱ ਖੋ (30 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ)। 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਮਾਸਖੋਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਕਰਿੱ ਛ, ਭੜੇੀਆ, ਆਕਿ) ਨੰੂ ਵੇਖਕਿਆ ਂਹੀ ਪਾਰਿ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਕਚਤ ਿਰੋ। 

ਤੁਹਾਡਾ ਿੰਨਵਾਿ! ਇਿੱ ਿ 'ਸਾਫ ਿੈਂਪਸਾਈਟ' ਰਿੱ ਖਣ ਕਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਿੋਕਸ਼ਸ਼ਾਂ ਿੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਿੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹ!ੈ 

 

 



Keeping Safe 

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿਆਨ ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿੁਝ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾ ਵਾਿੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਿ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਿਾ ਸਟਾਫ 

ਿੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਿਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿਾ ਹੈ: ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ। 

 

ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ – ਿੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ  

ਸੁਰਿੱ ਕਿਅਤ ਰਕਹਣਾ  

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਵਕਜ਼ਟਰਸ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਕਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰਬੰਿ ਿੀਤੇ ਿਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ 
ਟਕਰਪ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੱ ਕਿਆ ਲਈ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿ ਕਵਿੱ ਚ ਿੈਂਕਪੰਿ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ 
ਸੁਰਿੱ ਕਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਿੁਝ ਰੀਮਾਇੰਡਰ ਕਿਿੱ ਤੇ ਿਏ ਹਨ।  

ਮੌਸਮ 

ਮੌਸਮ ਿੀ ਤਾਿਤ ਿਾ ਿਤਲ ਅੰਿਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਿਾਉ। ਕਿਨ ਿੇ, ਪੈਿਲ ਸੈਰ ਜਾਂ ਇਿੱ ਿ ਰਾਤ ਭਰ ਿੇ ਿੈਂਕਪੰਿ ਟਕਰਪ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, 
ਸਥਾਨਿ ਮੌਸਮ ਿਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਲਿਾਉ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਿਰੇਿਾ – ਪਰ ਮੌਸਮ ਿੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ 
ਕਤਆਰ ਰਹੋ, ਿਾਸ ਿਰਿੇ ਪਹਾੜਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹਾਂਵਾਂ ਤੇ ਕਜਿੱ ਥੇ ਸਕਥਤੀਆਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲ ਸਿਿੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਿੇ ਰਿੱ ਿੋ। ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਉ, ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਸਨਸਿਰੀਨ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਵਿੱ ਚਾ ਿੇ ਨੰਿੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਨੰੂ ਢਿੱ ਿ ਸਿੇ (ਆਪਣੇ ਿੰਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ!)। ਲੰਮੀ ਆਸਤੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਿਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੂਰਜ ਿੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਕਿਆ ਕਮਲੇਿੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਿੈਂਕਪੰਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹਾ ਲਿੱ ਭ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ 
ਿੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਿੱ ਿ ਬਰਫੀਲੇ ਲੈਂਡਸਿੇਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਿ ਰਿੱ ਿੋ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸੂਰਜ ਿੀ ਤੀਵਰਤਾ ਵਿੱ ਿ ਜਾਂਿੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਸਾਵਿਾਨ ਰਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋਿੇ। ਜਿੋਂ ਤੁਫਾਨ ਆਉਂਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਫਾਨ ਿੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਮੌਸਮ ਿੀ 
ਕਨਿਰਾਨੀ ਿਰਨ ਅਤੇ ਸਾਵਿਾਨੀ ਵਰਤਣ ਨੰੂ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ।  ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱ ਕਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ 
Environment Canada’s ਿੀ ਵੈਬਸਾਇਟ http://www.ec.gc.ca/foudre-lightning/default.asp?lang=En&n=159F8282-1 
ਤੇ ਜਾਉ। 

 

http://www.ec.gc.ca/foudre-lightning/default.asp?lang=En&n=159F8282-1
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ਡਰਾਇਕਵੰਿ 

ਇਿੱਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿ ਕਵਿੱਚ ਡਰਾਇਕਵੰਿ ਿਰਨਾ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਿਤਰਨਾਿ ਿੰਮਾਂ ਕਵਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਹੈ ਅਤ ੇਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਕਹਰੀ ਿੇਤਰਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਡਰਾਇਕਵੰਿ ਿਰਨ 
ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲਿੱ ਿ ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਤਸੁੀਂ ਡਰਾਇਕਵੰਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾ ਕਿਆਨ ਰਿੱ ਿੋ: 

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਿਿੱ ਸੀ ਿਈ ਸੀਮਾ ਿਤੀ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ ੋ

ਪਾਰਿ ਕਵਚਲੇ ਹੋਰ ਡਾਰਈਵਰਾਂ ਿੀ ਚੌਿਸੀ ਿਰੋ। ਸੁੰ ਿਰ ਨਜ਼ਾਕਰਆਂ  ਿਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਕਿਆਨ ਭਟਿ ਸਿਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੁੰ ਮ ਸਿਿ ੇਹਨ। 

ਸਾਇਿਲ ਸਵਾਰਾਂ ਿੀ ਚੌਿਸੀ ਿਰੋ। ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੇਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹ ੋਸਿਿਾ ਹੈ। 

ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਿੀ ਚੌਿਸੀ ਿਰੋ। 

ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰ 

 ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰ ਿਲੋ ਨਾ ਜਾਉ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਣਾ ਕਿਲਾਉ ਅਤ ੇਕਜਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਿ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਿੇ ਸਾਰੇ ਕਨਯਮਾਂ ਿੀ 
ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ। ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਸਕਥਤੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ ਿਰਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਕਹਲਾਂ ਿਿੱ ਸਣਾ ੳਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਿਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 
ਨੰੂ ਜੰਿਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਨੰੂ ਸੁਰਿੱ ਕਿਅਤ ਰਿੱ ਿਣ ਲਈ, ਨਜ਼ਿੀਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਵਿੀਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਕਜਸ ਪਾਰਿ ਕਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਿ ੇਕਵਕਜ਼ਟਰ ਿੇਂਿਰ ਤੇ ਮਲੁਾਿਾਤ ਿਰੋ, ਇਿੱ ਿ ਕਿਤਾਬਚਾ ਲਉ ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਿੋਸਤਾਨਾ 
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਿਰੋ। 

ਿੀੜੇ ਅਤ ੇਪੌਿ ੇ 

ਬਾਹਰ ਮੈਿਾਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਡੰਿ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਿਿੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਿੀੜੇ ਕਮਲਣਾ ਅਸਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਸ ਿਰਿੇ ਕਰਸਕਤਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 
ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਕਵਿੱ ਚ। ਿੀੜੇ ਮਾਰ ਿਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਲਆਉ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਪਰਕਫਊਮ ਅਤੇ ਿਰੀਮਾਂ ਕਲਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਿੀਕੜਆਂ ਨੰੂ 
ਆਿਰਕਸ਼ਤ ਿਰਿੀਆਂ ਹਨ। 
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ਜ਼ਕਹਰੀਲੀ ਵੇਲ  

© Parks Canada 

ਿੁਝ ਪੌਿੇ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਕਹਰੀਲੀ ਵੇਲ, ਨੰੂ ਜਿੋਂ ਛੂਕਹਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਛਪਾਿੀ ਅਤੇ ਅਲਰਕਜ਼ਿ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆਵਾਂ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹਨ। 
ਅਿਸਰ ਇਨਹ ਾਂ ਪੌਕਿਆਂ ਨੰੂ ਿੈਂਪਿਰਾਉਂਡਾਂ ਿੇ ਿੁਆਲੇ ਿੀਆਂ ਜਨਤਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਿਿੱ ਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੜਿਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸਕਤਆਂ 
ਿੇ ਨਾਲ ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਤੀ ਸਾਵਿਾਨ ਰਕਹਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਾਵਿਾਨ ਰਕਹਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਿ ਿੇ ਵੈਬ ਪੰਨੇ ਤੇ ਜਾਉ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹੰੁਚਣ ਤੇ 
ਕਵਕਜ਼ਟਰ ਿੇਂਿਰ ਕਵਿੇ ਪਾਰਿ ਿੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਿਿੱ ਲ ਿਰੋ।  

ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ  

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਰਿਰਮ ਹੋ, ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਮ, ਿੁਿੱ ਪੀਲੇ ਕਿਨ। ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰੋ 
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਫ ਭਰੋਸੇਯੋਿ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣਯੋਿ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਓ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੈਂਪਿਰਾਉਂਡਾਂ ਕਵਿੇ ਪੀਣਯੋਿ ਪਾਣੀ ਿੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਰਕਨਆਂ, ਿਕਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਿਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਕਬਲਿੁਲ ਠੀਿ ਲਿੱ ਿ ਸਿਿਾ ਹੈ, ਪਰ 
ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਹਾਨੀਿਾਰਿ ਬੈਿਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ ਹੋ ਸਿਿੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਨਸ਼ਕਚਤ ਹੋ ਤਾਂ ਕਸਰਫ ਪੁਿੱ ਛੋ! 
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ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿਆਨ ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿੁਝ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾ ਵਾਿੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਿ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਿਾ ਸਟਾਫ 

ਿੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਿਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿਾ ਹੈ: ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ। 

 

ਿੋਈ ਕਨਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਛਿੱ ਡ ੋ

ਕਤਆਰ ਰਹੋ! ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਠੰਡ, ਿਰਮੀ ਜਾਂ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਪੜ ੇਨਾ ਭੁਿੱ ਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਿੱ ਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵੋੋਂਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਿੱ ਸਣ ਲਈ 
ਨਿਕਸ਼ਆ ਂਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿਆੁਚ ਨਾ ਜਾਵੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱ ਲੋਂ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਹ ੋਅਤੇ 
ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਿਿੱਲ ਿਰੋ। ਕਜੰਨਾ ਵਿੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿ ੇਹੋ, ਓਨੀ ਹੀ ਵਿੇਰੇ ਫਿੱ ਨ (ਕਿਲਲਿੀ) ਤੁਸੀਂ ਿਰੋਂਿੇ।   

ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਿੀ ਚੋਣ ਿਰੋ। 

ਪਰਕਿਰਤੀ ਿੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਵਾਸਤੇ ਮੁਿੱ ਖ ਰਸਤੇ `ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਿਰ ਉਿਰ ਤੁਰੇ ਨਾ ਕਫਰੋ। ਫੁਿੱ ਲਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਿੇ ਰਹੋ। ਇਿੱ ਿ ਵਾਰੀ 
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਿੱ ਟ ਲਿੱ ਿ ਿਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਿ ਵਾਪਸ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਿਣ! ਮੌਜੂਿਾ ਿੈਂਪ ਖੇਤਰਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ - ਸੜਿਾਂ, ਰਸਕਤਆ ਂਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 

ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 100 ਵਿੱਡੇ ਿਿਮਾਂ `ਤੇ ਿੈਂਪ ਲਾਉ। 

ਆਪਣ ੇਰਕਹੰਿ-ਖੰੂਹਿ ਨੰੂ ਿੂੜ ੇਿੇ ਡਿੱ ਕਬਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਉ। 

ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲਪੇਟ ਕਿਉ, ਬੰਨਹ ਿ ੇਡਿੱ ਬੇ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ।ੋ ਿੜੂਾ, ਭੋਜਨ ਿੇ ਟੁਿਕੜਆਂ ਨੰੂ ਵੀ, ਿੂੜਿੇਾਨਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਉ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਉ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਜਾਂ 
ਆਊਟਹਾਊਸਾਂ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਜਿੋਂ ਉਪਲਬਿ ਹਣੋ। ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱ ਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇ, ਇਿੱਿ ਕਬਿੱ ਲੀ ਵਾਂਿ ਿਾਰਜ ਿਰੋ ਅਤੇ ਪੂਪ (ਿੰਿ-ਮੰਿ) 
ਨੰੂ 4-8 ਇੰਚ ਡੂੰ ਘੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 100 ਵਿੱਡੇ ਿਿਮਾਂ ਿ ੇਫਾਸਲੇ `ਤ ੇਇਿੱ ਿ ਛਟੋੇ ਟੋਏ ਕਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਬ ਕਿਉ।  ਆਪਣ ੇਟੌਇਲਟ ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਇਿੱ ਿ ਪਲਾਸਕਟਿ 
ਬੈਿ ਕਵਿੱਚ ਪਾ ਕਿਉ ਅਤੇ ਬੈਿ ਨੰੂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਿ ੇਇਿੱ ਿ ਿਾਰਬੇਜ ਿੇ ਡਿੱ ਬੇ ਕਵਿੱ ਚ ਸੁਿੱ ਟ ਕਿਉ। ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰਿੱ ਖੋ। ਸਾਬਣ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਪੂ ਨੰੂ ਝੀਲਾਂ 
ਜਾਂ ਨਿੀਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਨਾ ਸੁਿੱ ਟ।ੋ   

ਜੋ ਿੇਖਿੇ ਹ ੋਉੱਥੇ ਹੀ ਕਪਆ ਰਕਹਣ ਕਿਉ। 

ਪੌਕਿਆਂ, ਪਿੱਥਰਾਂ, ਅਤ ੇਇਤਹਾਕਸਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਕਜਵੇਂ ਵੇਖਿ ੇਹੋ ਓਵੇਂ ਹੀ ਰਕਹਣ ਕਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਿ ਕਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਿ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਆਨੰਿ ਮਾਣ 

ਸਿਣ। ਸਜੀਵ ਪੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਿਰ ਨਾਲ ਕਵਹਾਰ ਿਰੋ। ਪੌਕਿਆਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਟਣਾ ਜਾਂ ਕਛਿੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਾਰ ਸਿਿਾ ਹੈ। ਚੰਿੇ ਿੈਂਪਸਾਈਟਸ ਲਿੱ ਭ ੇਜਾਂਿੇ 
ਹਨ, ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਿ।ੇ ਆਪਣੇ ਿੈਂਪਸਾਈਟ `ਤੇ ਖਾਈਆਂ ਨਾ ਪੁਿੱ ਟੋ ਜਾਂ ਢਾਂਕਚਆ ਂਿੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਿਰ।ੋ 
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ਅਿੱਿ ਨਾਲ ਸਾਵਿਾਨ ਰਹੋ। 

ਖਾਣਾ ਪਿਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ੇਿੈਂਪ ਸਟੋਵ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ। ਕਿਸ ੇਅਿੱ ਿ ਨਾਲੋਂ ਉਸ `ਤੇ ਪਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਿਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ 
ਕਿਸ ੇcampfires (ਿੈਂਪਫਾਇਰਜ਼) ਿੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਕਵਿੱਚ ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੀ `ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਓ ਿੇ (ਸਭ ਠੀਿ) ਹੈ।  ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਮੌਜੂਿਾ ਫਾਇਰ ਕਰੰਿ ਿੀ ਵਰਤੋਂ। ਅਿੱ ਿ ਨੰੂ ਥੜੋਾ ਰਿੱ ਖੋ। ਯਾਿ ਰਿੱ ਖੋ, campfires ਤੁਿੱ ਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰੀਆਂ, 
ਸੁਿੱ ਿੀਆਂ ਜਾਂ ਕਡਿੱ ਿੇ ਰੁਿੱ ਖਾਂ ਿੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾ ਿਿੱ ਟੋ। ਇਸ ਿੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ `ਤ ਟੁਿੱ ਟੀਆਂ ਪਈਆ ਂਛਟੀਆਂ ਨੰੂ ਇਿਿੱ ਠਾ ਿਰੋ। ਸਾਰੀਆ ਂਲਿੱ ਿੜਾਂ ਨੰੂ ਸਵਾਹ 
ਬਣਨ ਤਿੱ ਿ ਜਲਾ ਕਿਓ ਅਤ ੇਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਿੱ ਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਿੱ ਝ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਿਈ ਹੈ। 

ਜੰਿਲੀ ਜੀਵਾਂ ਿਾ ਸਕਤਿਾਰ ਿਰੋ। 

ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱ ਿ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਿੇਖ ੋਅਤੇ ਿਿੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਿੇ ਿਲੋ ਨਾ ਜਾਉ, ਭੋਜਨ ਨਾ ਖੁਆਉ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਾ ਕਪਿੱ ਛਾ ਨਾ ਿਰੋ। ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਭੋਜਨ ਸਭ 
ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਿਸਾਨਿੇਹ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਿਤਾਂ ਪਾ ਕਿੰਿਾ ਹੈ। ਜੰਿਲੀ ਜੀਵਾਂ ਿੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿਰੋ ਅਤ ੇ

ਆਪਣ ੇਖਾਕਣਆਂ ਅਤੇ ਰਕਹੰਿ-ਖੰੂਹਿ ਨੰੂ ਸਟੋਰ ਿਰਿ ੇਰਿੱ ਖੋ। ਪੈਟਸ (ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ) ਨੰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਿੰਟਰੋਲ `ਚ ਰਿੱ ਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਘਰ ਛਿੱਡ 
ਜਾਉ। 

ਿੂਸਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆ ਂਨਾਲ ਕਮਹਰਬਾਨ ਰਹੋ। 

ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਜਹੜੀ ਫਿੱ ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਿੂਸਰੇ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਿਰ।ੇ ਯਾਿ ਰਿੱ ਖੋ ਕਿ ਿੂਸਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ 
ਆਨੰਿ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਿਿੁਰਤ ਨੰੂ ਸੁਣ।ੋ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਚੀਿਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਿੇਖੋਂਿੇ। 

ਯਾਿ ਰਿੱ ਖੋ - ਆਪਣ ੇਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਿਾ ਕਿਆਨ ਰਿੱ ਖਿੇ .... ਤੁਸੀਂ ਿੁਿਰਤ ਿਾ ਵਿੇਰੇ ਆਨੰਿ ਮਾਣੋਂਿੇ। 

ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਸਮਿੱਿਰੀ ਵਾਸਤੇ: 1-877-238-9343 
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ਿਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ: ਿਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ ਿਪੜੇ ਿਾ ਇਿੱ ਿ ਟੁਿੱ ਿੜਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਿ ੇਅੰਿਰ ਆਪਣਟ ਟੈਂਟ ਿ ੇਫਰਸ਼ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਵਛਾਉਂਿੇ ਹੋ। 
 

ਕਤਰਪਾਲ: “ਇਿੱ ਿ “ਕਤਰਪਾਲ” ਲਉ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਕਪਿਕਨਿ ਮੇਜ਼ ਿੇ ਉੱਪਰ ਟੰਿ ਕਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਹਣੋ ਤੇ ਸੁਿੱ ਿੇ ਰਕਹ ਸਿੋ। 
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ਲਾਲਟਣੈ: ਆਪਣ ੇਟੈਂਟ ਕਵਿੱ ਚ ਬਟੈਰੀ ਨਾਲ ਚਿੱਲਿੀ ਲਾਲਟੈਣ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ; ਿੈਸ ਜਾਂ ਪਰੋਪੇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਲਟਣੈਾਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਠੀਿ ਹਨ ਪਰ ਇਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਟੈਂਟਾਂ ਿ ੇਅੰਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਿਾ। 
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ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਿੇ ਹੋ। ਇਿੱ ਿ ਿੈਂਪਰ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਹੈਡਲੈਂਪ ਬਹੁਤ ਹੈ। 
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ਭਰੀ ਥਲੈੀ: ਇਹ ਬੈਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਕੜਆਂ ਨੰੂ ਿਬਾਉਣ ਅਤ ੇਕਵਵਸਕਥਤ ਿਰਨ ਕਵਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿਰਿ ੇਹਨ।  
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ਕਸੰਿ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਕਵਿੱ ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਝੀਲ ਜਾਂ ਮੈਿਾਨ ਕਵਿੱ ਚ। ਹੋਰ ਕਜ਼ਆਿਾ ਜਾਣਨ ਲਈ “”ਿੈਂਕਪੰਿ ਬੇਕਸਿਸ” ਵੇਖੋ। 
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ਨੰੂ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਿਰੋ। 
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                             Setting up a Tent  

 

ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿਆਨ ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿੁਝ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾ ਵਾਿੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਿ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਿਾ ਸਟਾਫ 
ਿੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਿਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿਾ ਹੈ: ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ। 

 
ਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਾਉਣਾ ਹੈ 
 
ਟੈਂਟ ਲਿਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਹੈ ... ਇਿੱ ਿ ਜਾਂ ਿੋ ਵਾਰ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਾ ਲੈਂਿੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਿਿਮਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਕਸਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਿਿੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰੂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਿਾ ਸਾਮਾਨ ਲਉ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ ਜਾਉ! 
 
ਇਹ ਿਿਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਡਾ ਟੈਂਟ ਲਿਾਉਣ ਕਵਿੱ ਚ ਮਿਿ ਿਰਨਿੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਇਿੋ ਕਜਹੇ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਰਕਿਕਰਆ 
ਇਿੋ ਕਜਹੀ ਹੰੁਿੀ ਹੈ। 

1. ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਿ ਉਪਯੁਿਤ ਇਲਾਿਾ ਲਿੱ ਭੋ। ਪਾਰਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਿੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੰਟਿੰਟਰੀ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਿੋਲ 
ਟੈਂਟ ਪੈਡ ਹੋਏਿਾ ਜੋ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਿਿੱ ਸ ਿੇਵੇਿਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਟ ਕਿਿੱ ਥੇ ਲਿੱ ਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਿੇ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੋਿੇ ਜੋ 
ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਿੂਰ ਹੋਏ – ਜੜ੍ਹਾਂ, ਪਿੱ ਥਰਾਂ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਿਸ਼ਟਿਾਇਿ ਹੋਏ। ਫੇਰ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ 
ਇਲਾਿਾ ਪਿੱ ਿਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਢਾਲਵਾਂ। ਯਾਿ ਰਿੱ ਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿੱ ਿ ਿੇ ਖਿੱ ਡੇ ਤੋਂ ਿੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਟ ਤੇ 
ਚੰਕਿਆੜ੍ੀਆਂ ਨਾ ਕਿਰਣ। 

2. ਟੈਂਟ ਬੈਿ ਕਵਿੱ ਚੋਂ ਸਾਰੀ ਸਮਿੱਿਰੀ ਬਾਹਰ ਕਨਿਾਲੋ। ਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਬੈਿ ਖੋਲਹੋ  ਅਤੇ ਕਿਆਨ ਰਿੱ ਖੋ ਕਿ ਤੁਹਤਡੇ ਿੋਲ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 
ਹੋਏ ਕਜਸ ਿੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਜਸ ਕਵਿੱ ਚ ਟੈਂਟ ਿਾ ਆਿਾਰ, ਿਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ (ਜੇ ਸ਼ਾਕਮਲ ਹੋਏ), ਟੈਂਟ ਿਾ ਪਰਿਾ, ਖੰਭੇ, ਖੰੂਟੇ ਅਤੇ ਰਿੱ ਸੇ 
ਸ਼ਾਕਮਲ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਿੀਿ ਹੀ ਰਿੱ ਖ ਕਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜ੍ੇ ਹੋਣ। 

3. ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ (ਅਤੇ ਿਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ) ਨੰੂ ਮੈਿਾਨ ਤੇ ਕਸਿੱ ਿਾ ਰਿੱ ਖੋ।  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਿਰਾਉਂਡਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਫੁਿੱ ਟਕਪਰੰ ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਜਿਹਾ 
ਤੇ ਰਿੱ ਖ ਕਿਉ ਕਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹੋ। ਫੇਰ, ਟੈਂਟ ਨੰੂ ਉਸ ਜਿਹਾ ਤੇ ਰੇੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਸੁਕਨਸ਼ਕਚਤ ਿਰੋ ਕਿ ਿਰਵਾਜ਼ੇ ਨੰੂ ਉਸ ਕਿਸ਼ਾ 
ਕਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ ਕਜਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹੋ। 
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ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਭੇ ਿਾ ਕਸਰਾ © Parks Canada / S. Burroughs  

 

ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਭੇ ਿੇ ਿੋ ਭਾਿ © Parks Canada / S. Burroughs  

4. ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਟੈਂਟ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਉ। ਇਿੱਥੇ ਪਕਹਲਾ ਿਿਮ ਹੈ ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜੋ੍। ਕਿਆਨ ਨਾਲ ਹਰ ਖੰਭੇ ਨੰੂ ਅਿਲੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਉ। ਹਰ ਖੰਬੇ ਲਈ 
ਿੁਹਰਾਉ। ਅਿਸਰ ਟੈਂਟ ਨਾਲ ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਸਣ ਲਈ ਟੈਂਟ ਿੋਲ ਿੋ ਤਰੀਿੇ ਹੰੁਿੇ ਹਨ: ਿੁਝ ਟੈਂਟ, ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਕਭਆਂ ਿੀ 
ਆਸਤੀਨ ਵਰਤਿੇ ਹੋਣਿੇ, ਅਤੇ ਿੂਸਰੇ ਟੈਂਟ ਿਕਲਪ। ਿੁਝ ਟੈਂਟਾਂ ਿੋਲ ਿੋਨਾਂ ਿਾ ਸੁਮੇਲ ਹੰੁਿਾ ਹੈ। 

ਆਸਤੀਨਾਂ: ਸਲੀਵ ਕਡਜ਼ਾਇਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਿੀਆਂ ਿੋ ਆਸਤੀਨਾਂ ਹੰੁਿੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਟੈਂਟ ਿੇ ਕਸਖਰ ਤੇ ਕਮਲਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਿੱ ਿ 
ਆਸਤੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਨੰੂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਉ। ਫੇਰ, ਿੂਸਰਾ ਖੰਭਾ ਿੂਸਰੀ ਆਸਤੀਨ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਉ। ਹੁਣ, ਟੈਂਟ ਿੇ ਇਿੱ ਿ 
ਪਾਸੇ ਿੇ ਖੰਕਭਆਂ ਿੇ ਕਸਕਰਆਂ ਨੰੂ ਅਸਲ ਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜੋ੍। ਇਸ ਨੰੂ ਟੈਂਟ ਿੀ ਕਿਸਮ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਿੱ ਿ ਅਲਿੱ ਿ ਢੰਿ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾਏਿਾ। 
ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਿੇ ਨੀਚੇ ਇਿੱ ਿ ਿਰੋਮਟ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਕਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇ ਿੇ ਕਸਕਰਆਂ ਨੰੂ ਪਾ ਸਿਿੇ ਹੋ। ਖੰਬੇ ਿੀ ਨੋਿ ਖੰਭੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਤੋਂ 
ਬਚਾਿੇ ਰਿੱ ਖਿੀ ਹੈ। ਿੂਸਰੇ ਟੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਿਾਤ ਿੀ ਕਪੰਨ ਅਤੇ ਛਿੱ ਲਾ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਂਟ ਿੇ ਨੀਚੇ ਜੁਕੜ੍ਆ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਭੇ ਿੇ 
ਨੀਚਲੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਓਿੇ। 

ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਟੈਂਟ ਿੇ ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ ਬੰਨਹ  ਲੈਂਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਿੇ ਿੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਉ। ਵਿੱ ਡੇ ਟੈਂਟਾਂ ਲਈ, ਅਿਲਾ ਿਿਮ 
ਅਸਾਨ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਜੇ ਿੋ ਬੰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਕਵਅਿਤੀ ਖੰਭੇ ਨੰੂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਕਖਿੱਚਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਿੱ ਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਂਟ ਨੰੂ 
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ਚੁਿੱ ਿਿੇ ਹੋਏ ਆਸਤੀਨਾਂ ਕਖਸਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਾਅ ਮਕਹਸੂਸ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕਿ ਿੋਈ ਿੁੰ ਝਲਾਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਇਸ ਨੰੂ ਰੋਿ ਕਿਉ। ਜੇ ਿੋਈ ਿੁੰ ਝਲ ਪੈਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਖਿੱ ਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇ ਜਾਂ ਟੈਂਟ 
ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ।  ਇਿੱ ਿ ਵਾਰ ਜਿੋਂ ਖੰਭੇ ਿਾ ਆਿਾਰ ਟੈਂਟ ਿੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ 
ਿਸ ਕਿਉ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਿੀਤਾ ਸੀ। 

ਿਕਲਪਾਂ: ਿਕਲਪਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟ ਆਸਤੀਨਾਂ ਵਾਕਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਿੁਝ ਵਿੱ ਖਰੇ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਟੈਂਟ ਿੇ ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ ਟੈਂਟ ਨਾਲ ਬੰਨਹ  ਕਿਉ। ਇਸ 
ਨੰੂ ਟੈਂਟ ਿੀ ਕਿਸਮ ਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਿੱ ਿ ਅਲਿੱ ਿ ਢੰਿ ਨਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾਏਿਾ। ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਿੇ ਨੀਚੇ ਇਿੱ ਿ ਿਰੋਮਟ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਕਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਭੇ ਿੇ 
ਕਸਕਰਆਂ ਨੰੂ ਪਾ ਸਿਿੇ ਹੋ। ਖੰਬੇ ਿੀ ਨੋਿ ਖੰਭੇ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਿੇ ਰਿੱ ਖਿੀ ਹੈ। ਿੂਸਰੇ ਟੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਿਾਤ ਿੀ ਕਪੰਨ ਅਤੇ ਛਿੱ ਲਾ 
ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਂਟ ਿੇ ਨੀਚੇ ਜੁਕੜ੍ਆ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਭੇ ਿੇ ਨੀਚਲੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਵਿੱ ਚ ਪਾਓਿੇ। 

ਇਿੱਿ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਟੈਂਟ ਿੇ ਇਿੱ ਿ ਪਾਸੇ ਬੰਨਹ  ਲੈਂਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਂਟ ਿੇ ਿੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਉ। ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਝੁਿਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 
ਅਿੱ ਿ ਕਵਿੱ ਚ ਆਰਿ ਬਣਾ ਸਿਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਟੈਂਟ ਿੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿੱ ਲ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਿਸ ਕਿਉ ਕਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਿੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਖੰਭੇ 
ਿੇ ਆਿਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਿੇ ਹੋਏ, ਖੰਬੇ ਿੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱ ਲ ਚਲਿੇ ਜਾਉ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਨੰੂ ਹਰ ਿਕਲਪ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਿੇ ਜਾਉ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਉੱਪਰ 
ਉੱਠ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਕਭਆਂ ਨਾਲ ਬੰਕਨਹ ਆ ਜਾਏਿਾ। 

ਿੋਵੇਂ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਟੈਂਟਾਂ ਲਈ, ਆਸਤੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਿਕਲਪਾਂ ਲਿਾਉ। ਟੈਂਟ ਿੇ ਆਿਾਰ ਲਈ ਕਜ਼ਆਿਾ ਖੰਕਭਆਂ 
ਵਾਲੇ ਟੈਂਟਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਿੇ ਹੋ ਜੋ ਟੈਂਟ ਿੇ ਕਸਖਰ ਤੇ ਕਮਲਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਬਾਿੀ ਬਚੇ ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਉਿੋਂ 
ਤਿੱ ਿ ਜੋੜੋ੍ ਜਿੋਂ ਤਿੱ ਿ ਟੈਂਟ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਿਾ। 

 

ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰੂਕਟਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜ੍ਣ ਲਈ ਿਰੋਮਟ। © Parks Canada / S. Burroughs  
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5. ਟੈਂਟ ਨੰੂ ਖੰੂਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨਹੋ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕਿਆ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਨਹ ਣਾ ਚਾਹੋਿੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਸ 
ਨਾਲ ਿੋਈ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਬਿਲਾਅ ਿਰਨਾ ਚਾਹੰੁਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਰ ਲਉ। ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਿੇ ਨਾਈਲਨ ਿੇ ਵੇਕਬੰਿ ਫੀਤੇ ਹੰੁਿੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਿੇ ਕਸਰੇ 
ਤੇ ਘੁੰ ਡੀ ਜਾਂ ਿਰੋਮਟ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਰ ਫੀਤੇ ਕਵਿੱ ਚ ਖੰੂਟੇ ਨੰੂ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਫੀਤੇ ਨੰੂ ਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਵਿੱ ਲ ਕਖਿੱਚੋਤਾਂ ਜੋ ਟੈਂਟ ਿਾ ਫਰਸ਼ ਕਖਿੱ ਕਚਆ 
ਜਾਏ। ਹੁਣ ਖੰੂਟੇ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਿੱ ਚ 45 ਕਡਿਰੀ ਿੇ ਿੋਣ ਤੇ ਿਬਾਉ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਿੋਂ ਤਿੱ ਿ ਿਰੋ ਜਿੋਂ ਤਿੱ ਿ ਸਾਰੇ ਫੀਤੇ ਖੰੂਕਟਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਹੇ  ਨਾ 
ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਟ ਿਕਸਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਖੰੂਕਟਆਂ ਨੰੂ ਕਸਿੱ ਿਾ ਨਹੀਂ ਲਿਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚਿੱ ਲਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਕਨਿਲ ਸਿਿੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਿੀ ਸਕਥਤੀ ਕਵਿੱ ਚ, ਹਵਾ ਟੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਿਿੇਲਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੰੂਕਟਆਂ ਤੇ ਿਬਾਅ ਪੈਂਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 
ਕਸਿੱ ਿੇ ਹੰੁਿੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੰੂਕਟਆਂ ਨੰੂ ਿੰਿਿੀ ਕਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਨਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਿੋਈ ਰੁਿਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੀ। 

6.  ਪਰਿੇ ਨੰੂ ਟੈਂਟ ਤੇ ਰਿੱ ਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਣਾ ਚਾਹੋਿੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਟੈਂਟ ਵਾਟਰ-ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੰੁਿੇ। ਟੈਂਟ 
ਿੇ ਪਰਿੇਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਿੱ ਿਾ ਰਿੱ ਖਿੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਟੈਂਟ ਪਰਕਿਆਂ ਨੰੂ ਖੰਭੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਹ ਣ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਪੈਂਿੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਡਜ਼ਾਇਨਾਂ 
ਲਈ, ਖੰਕਭਆਂ ਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਜੋੜ੍ਣਾ ਅਸਾਨ ਹੰੁਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ। ਪਰਿੇ ਨੰੂ ਿੰਬਲ 
ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਿੇ ਉੱਪਰ ਸੁਿੱ ਟਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ। ਇਹ ਕਿਆਨ ਰਿੱ ਖੋ ਕਿ ਪਰਿੇ ਿਾ ਅਿਲਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਟੈਂਟ ਿੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਿੁਆਰ 
ਨਾਲ ਿਤਾਰ ਕਵਿੱ ਚ ਹੋਏ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿੇ ਟੈਂਟ ਿੇ ਖੰਕਭਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟੈਂਟ ਿੇ ਆਿਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ ਜਾਣਿੇ , ਕਜਿੱ ਥੇ ਖੰਭੇ ਜੋੜੇ੍ ਹੰੁਿੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਟੈਂਟ ਿੇ ਪਰਿੇ ਿੇ ਆਿਾਰ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਿੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਿਾ ਹੈ। ਇਿੱ ਿ ਵਾਰ ਜਿੋਂ ਪਰਿਾ ਜੁੜ੍ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਸਤਰ 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਿੱਿਰੀ ਨੰੂ ਅੰਿਰ ਕਲਜਾਉਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹੋ! 

ਯਾਿ ਰਿੱ ਖੋ: 

ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਿੁਆਰਾਂ ਿੀਆਂ ਕਜ਼ਪਾਂ ਨੰੂ ਬੰਿ ਿਰਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿੀਕੜ੍ਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋਿੇ – ਕਜਿੱ ਥੋਂ ਿੇ ਇਹ ਵਸਨੀਿ ਹਨ! 
ਟੈਂਟ ਕਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਿੱ ਤੀਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕਨਿਾਲਿੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਕਵਿੱ ਚ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿੰਿਿੀ ਤੋਂ ਬਚੋਿੇ 
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ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਕਿਆਨ ਕਿਉ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਿੁਝ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿਾ ਵਾਿੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਨੁਵਾਿ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਿਾ ਸਟਾਫ 
ਿੈਨੇਡਾ ਕਵਿੱ ਚ ਿੋ ਿਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿਾ ਹੈ: ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ। 

 
ਿੈਂਪਸਾਇਟ ਿੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 

ਫਰੰਟਿੰਟਰੀ ਿੈਂਕਪੰਿ 

 

ਪਾਰਿਸ ਿੈਨੇਡਾ ਿ ੇਫਰੰਟਿੰਟਰੀ ਿੈਂਪਿਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਿੈਂਕਪੰਿ ਕਵਿੱਚ ਰਕਹਣ ਨੰੂ ਕਜ਼ੰਨਾ ਕਜ਼ਆਿਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਉਨਹ ਾਂ ਅਰਾਮਿੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਸਿੱ ਜਤ 
ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਸਿੱ ਿਾ ਤੁਹਾਡੀ ਿੈਂਪਸਾਇਟ ਤ ੇਕਲਜਾਉਣ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿੰਿ ੇਹਨ। ਇਹੋ ਕਜਹੇ ਿੈਂਪਿਰਾਉਂਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਿੂਸਕਰਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਵਅਿੱ ਸਤ ਰਕਹੰਿ ੇਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਜ਼ਆਿਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਕਵਿਾਵਾਂ ਕਿੰਿੇ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਰਸ, ਫਲਿੱ ਸ਼ ਪਖਾਨੇ, ਥੀਏਟਰ, 
ਖੇਡ ਿੇ ਮਿੈਾਨ, ਸਨੈਿ ਬਾਰ, ਕਵਆਕਖਆਤਮਿ ਪਰੋਿਰਾਕਮੰਿ, ਿੋਲਫ ਿ ੇਮੈਿਾਨ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਿਝੁ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਿੁਝ ਿੈਂਪਿਰਾਉਂਡਾਂ ਿੋਲ ਤਾਂ 
ਸਕਵਕਮੰਿ ਪੂਲ ਵੀ ਹਨ!  
 

ਸਰਕਵਸਡ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ 
 

ਸਰਕਵਸਡ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਮਨੋਰੰਜਿ ਵਾਹਨਾਂ (ਆਰਵੀਜ਼), ਟਰਲੇਰਜ਼, ਟੈਂਟ ਿੇ ਟਰੇਲਰ, ਆਕਿ ਲਈ ਕਬਜਲਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਿੇ ਹੁਿੱ ਿਅਪ ਿੇ 
ਕਵਕਭੰਨ ਸੁਮੇਲ  ਪੇਸ਼ ਿਰਿੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇ ਸੁਮੇਲ ਕਵਕਭੰਨ ਿੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਿ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਿੱ ਿ ਿੈਂਪਸਾਇਟ ਜੋ ਕਜ਼ਆਿਾ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪਰਿਾਨ ਿਰਿੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਜ਼ਆਿਾ ਪੈਸ ੇਵਸਲੂਿੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘਿੱਟ ਸਵੇਾਵਾਂ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿ ੇਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਆਰਵੀਜ਼ 
ਿੁਆਰਾ ਅਿਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਿ ਉਹ ਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਆਿਰਸ਼ ਇਲਾਿੇ ਨਾ ਪਰਿਾਨ ਿਰ ਸਿਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟਾਂ ਲਈ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਬੁਕਿੰਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਾਰਿ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਿਰ ਲਉ। 
 

ਅਣਸਰਕਵਸਡ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ 
 

ਅਣਸਰਕਵਸਡ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਟੈਂਟ ਿੈਂਕਪੰਿ ਲਈ ਵਿੀਆ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆ ਂਨਜ਼ਿੀਿ ਹੀ ਟੈਂਟ ਪੈਡ ਅਤੇ ਸਕੁਵਿਾਵਾਂ ਪਰਿਾਨ ਿਰਿੀਆ ਂ
ਹਨ ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਫਲਿੱ ਸ਼ ਪਖਾਨੇ, ਸ਼ਾਵਰਸ ਅਤ ੇਪੀਣਯੋਿ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਅਿਸਰ ਆਰਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਿੇ ਟਰੇਲਰਾਂ ਲਈ ਖੁਲਹੇ  ਹੁੰ ਿ ੇਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹੁਿਅਪ 
ਿੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ ਕਿਉਂਕਿ “ਅਣਸਰਕਵਸਡ” ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਕਬਜਲਈ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿ ੇਹੁਿੱ ਿਅਪ ਨੰੂ ਕਸਿੱ ਿਾ ਸਾਇਟ ਤ ੇਪਰਿਾਨ ਨਹੀਂ 
ਿਰਿੀਆ।ਂ 
 

ਸਫਲ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ 
 

ਸਫਲ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਨੰੂ ਡਰਾਇਵ-ਥਰੂ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਕਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਂਿਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱ ਡੇ 
ਟਰੇਲਰਾਂ ਜਾਂ ਆਰਵੀਜ਼ੀ ਨੰੂ ਕਲਆਉਂਿੇ ਹਨ। ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਨਿਾਸ ਿਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਪਿੱ ਛ ੇਪੁੜਣ ਿੀ ਬਜਾਏ 
ਕਸਿੱ ਿਾ ਲੰਘਣ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿੰਿਾ ਹੈ। 
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ਵਾਿ-ਇਨ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ 
 

ਵਾਿ-ਇਨ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਪਿੈਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਕਸਿੱ ਿਾ ਸਾਇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਲਜਾ ਸਿਿੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ
ਇਿੱ ਿ ਪਾਰਕਿੰਿ ਖਤੇਰ ਹੰੁਿਾ ਹੈ ਕਜਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪੈਿ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇਰਕਹਣ ਿੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਛਿੱ ਡ ਸਿਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਇਟਾਂ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਿੁਝ ਿੁ ਸੁਕਵਿਾਵਾਂ ਿ ੇਨਾਲ ਥੜੋਹੀਆ ਂਕਜਹੀਆ ਂਅਣਪਿੱਿਰੀਆਂ ਹੁੰ ਿੀਆ ਂਹਨ।  
 

ਿਰੁਿੱ ਪ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ 
 

ਿਰੁਿੱ ਪ ਿੈਂਪਸਾਇਟਾਂ ਵਿੱ ਡੇ ਆਿਾਰ ਿੇ ਿਰੁਿੱ ਪਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਅਿਸਰ ਸੰਿਕਿਤ ਿਰੁਿੱ ਪ ਪਾਰਿ ਕਵਿੱਚ ਇਿਿੱ ਿੇ ਆਉਂਿੇ ਹਨ। ਿਰੁਿੱ ਪ 
ਿੈਂਪਿਰਾਉਂਡਾਂ ਤੇ ਕਜ਼ਆਿਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਪਾਰਿ ਨਾਲ ਕਸਿੱ ਿੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। 
 

ਬੈਿਿੰਟਰੀ ਿੈਂਕਪੰਿ 

 

ਬੈਿਿੰਟਰੀ ਿੈਂਕਪੰਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਕਵਿਾਵਾਂ ਤੋਂ ਿੂਰ ਸੁੰ ਨਸਾਨ ਜੰਿਲਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਿੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਕਜ਼ਆਿਾਤਰ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਿਿੰਟਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂ
ਸਾਇਟਾਂ ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਚੜਹਾਈ, ਸਿੀ, ਸਨੋਸ਼ ੂਿਰਿੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬੜੇੀ ਜਾਂ ਡੋਂਿੀ ਚਲਾਉਂਿ ੇਹੋ। ਉਨਹ ਾਂ ਕਵਿੱ ਚ ਅਿਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰ ਿੀਆ ਂ
ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿੱ ਟ ਭੀੜ ਹੰੁਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਸਲੀਅਤ ਕਵਿੱ ਚ ਲਿੱ ਿਿਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱ ਭ ਤੋਂ ਿੂਰ ਪਹੰੁਚ ਿਏ ਹ।ੋ  
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